МАКАРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Двадцять перша позачергова сесія сьомого скликання
РІШЕННЯ
від 19 вересня 2018 року

с.Макарьово

№ 340

Про затвердження порядку денного
двадцять першої позачергової сесії
сьомого скликання.
Відповідно до ст.144 Конституції України,ст.26,46 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію голови сільської
ради,сесія сільської ради вирішила затвердити такий порядок денний
двадцять першої позачергової сесії сьомого скликання.
1. Про затвердження порядку денного двадцять першої позачергової
сесії сьомого скликання.
2. Про внесення змін до рішення сільської ради щодо встановлення
ставок земельного податку на 2018 рік.
3. Про внесення змін до рішення сільської ради щодо встановлення
ставок земельного податку на 2019 рік.
4.Про встановлення переліку оплачуваних суспільно-корисних робіт
для осіб,яким відповідно до рішення суду призначено суспільно корисні
роботи на території Макарівської сільської ради на 2018 рік .
5.Про затвердження розпоряджень,виданих сільським головою в
міжсесійний період.
6. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
встановлення(відновлення)меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)та
передачу земельної ділянки у власність.
7. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
встановлення(відновлення)меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)та
передачу земельної ділянки у власність.
8. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
встановлення(відновлення)меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)та
передачу земельної ділянки у власність.
Різне.
Сільський голова

М.Геревич.

МАКАРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Двадцять перша позачергова сесія сьомого скликання
РІШЕННЯ
від 19 вересня 2018 року

с.Макарьово

№ 341

Про внесення змін до рішення сесії
від 27 червня 2017 року №198
«Про встановлення земельного
податку на 2018 рік.»
Керуючись абзацами другим і третім пункту 284.1 статті 284 Податкового
кодексу України та пунктом 24 частини 1 ст.26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»,Законом України «Про внесення змін до
Податкового кодексу України та деяких законів України щодо стимулювання
утворення та діяльності сімейних фермерських господарств» сесія
Макарівської сільської ради вирішила:
1.Внести зміни до рішення Макарівської сільської ради від 27 червня
2017 року №198 «Про встановлення земельного податку на 2018 рік»,а саме
внести наступні зміни до тексту:
1.1. Пункт 5 «Встановити ставки земельного податку у відсотках від їх
нормативної грошової оцінки» доповнити наступним:
- за земельні ділянки на землях водного фонду - 1%;
- за земельні ділянки лісогосподарського призначення – 0,3%.
1.2. Пункту 8 «Встановити ставки земельного податку за земельні
ділянки, розташовані за межами населених пунктів с.Макарьово, с.
Барбово на території Макарівської сільської ради, нормативну грошову
оцінку яких не проведено» підпункт 5 викласти в наступній редакції:
-пункт 5 за земельні ділянки на землях водного фонду – 5%;
-пункт 5.1. за земельні ділянки лісогосподарського призначення – 0,3 %
2.Оприлюднити дане рішення на офіційному сайті Макарівської сільської
ради-та направити копію даного рішення до Мукачівської ОДПІ для
забезпечення відповідно до законодавства постійного контролю за
правильністю та своєчасністю надходження до місцевого бюджету податку
за земельні ділянки, а також ведення обліку таких платежів, повернення
коштів,помилково або надміру зарахованих до бюджету.

3.Рішення набуває законної сили з дня офіційного оприлюднення на
офіційному веб-сайті Макарівської сільської ради.
4. Контроль за виконанням данного рішення покласти на комісію з питань
планування місцевого бюджету, фінансів, соціально-економічного та
культурного розвитку сіл, земельної реформи та охорони навколишнього
середовища.
Сільський голова

М.Геревич.

МАКАРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Двадцять перша позачергова сесія сьомого скликання
РІШЕННЯ
від 19 вересня 2018 року

с.Макарьово

№ 342

Про внесення змін до рішення сесії
від 19 червня 2018 року №294
«Про встановлення земельного
податку на 2019 рік.»
Керуючись абзацами другим і третім пункту 284.1 статті 284 Податкового
кодексу України та пунктом 24 частини 1 ст.26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»,Законом України «Про внесення змін до
Податкового кодексу України та деяких законів України щодо стимулювання
утворення та діяльності сімейних фермерських господарств» сесія
Макарівської сільської ради вирішила:
1.Внести зміни до рішення Макарівської сільської ради від 19 червня
2018 року №294 «Про встановлення земельного податку на 2019 рік»,а саме
внести наступні зміни до тексту:
1.1. Пункт 5 «Встановити ставки земельного податку у відсотках від їх
нормативної грошової оцінки» доповнити наступним:
- за земельні ділянки на землях водного фонду - 1%;
- за земельні ділянки лісогосподарського призначення – 0,3%.
1.2. Пункту 8 «Встановити ставки земельного податку за земельні
ділянки, розташовані за межами населених пунктів с.Макарьово, с.
Барбово на території Макарівської сільської ради, нормативну грошову
оцінку яких не проведено» підпункт 5 викласти в наступній редакції:
-пункт 5 за земельні ділянки на землях водного фонду – 5%;
-пункт 5.1. за земельні ділянки лісогосподарського призначення – 0,3 %
2.Оприлюднити дане рішення на офіційному сайті Макарівської сільської
ради-та направити копію даного рішення до Мукачівської ОДПІ для
забезпечення відповідно до законодавства постійного контролю за
правильністю та своєчасністю надходження до місцевого бюджету податку
за земельні ділянки, а також ведення обліку таких платежів, повернення
коштів,помилково або надміру зарахованих до бюджету.

3.Рішення набуває законної сили з дня офіційного оприлюднення на
офіційному веб-сайті Макарівської сільської ради.
4. Контроль за виконанням данного рішення покласти на комісію з питань
планування місцевого бюджету, фінансів, соціально-економічного та
культурного розвитку сіл, земельної реформи та охорони навколишнього
середовища.
Сільський голова

М.Геревич.

МАКАРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Двадцять перша позачергова сесія сьомого скликання
РІШЕННЯ
від 19 вересня 2018 року

с.Макарьово

№ 343

Про встановлення переліку
оплачуваних суспільно-корисних робіт
для осіб,яким відповідно до рішення
суду призначено суспільно корисні роботи
на території Макарівської сільської ради
на 2018 рік .
Відповідно до ст. 26
та п.40
Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», розглянувши лист Мукачівської РДА №02-15/07
від 20.08.2018 року, на виконання Закону України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту права дитини на
належне утримання шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення
заборгованості зі сплати аліментів», від 07 грудня 2017 року № 2234-VIII,
Кодексу України про адміністративні правопорушення, визначити перелік
об’єктів та видів оплачуваних суспільно-корисних робіт для осіб, яким
відповідно до рішення суду призначено суспільно корисні роботи на
території сільської ради ,сесія Макарівської сільської ради вирішила:
1. Затвердити перелік видів оплачуваних суспільно-корисних робіт для осіб,
яким відповідно до рішення суду призначено суспільно корисні роботи на
території Макарівської сільської ради на 2018 рік згідно додатку(додається)
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову та
інспектора військового обліку сільської ради Бесмак Ю.М.

Сільський голова

М.Геревич

Додаток
до рішення двадцять першої сесії
сьомого скликання
19.09.2018 №343
Перелік
оплачуваних суспільно-корисних робіт для осіб,яким відповідно до
рішення суду призначено суспільно корисні роботи
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7

Назва
Вирубка чагарників та заростей на територіях кладовищ сільської ради
Прибирання вулиць сіл сільської ради
Покіс трави на берегах річок, канав
Вирубка чагарників та заростей в руслі річки Бабичка (по можливості)
Прибирання стадіону
Покіс трави в кладовищах, стадіоні
Обрізка дерев та кущів на території сіл сільської ради (кладовища,
стадіон, тощо)
11
Побілка дерев на території сіл сільської ради
12
Побілка стовпів на території сіл сільської ради
13
Погрузка ТПВ в контейнери для вивозу (територія стадіону, кладовищ)
14
Прибирання територій кладовищ на території сільської ради
15
Надання послуг із супроводу, догляду, обслуговування, соціально медичного патронажу осіб з інвалідністю або тимчасово
непрацездатних, надання
допомоги сім’ям, члени яких загинули,
постраждали чи є учасниками АТО.
Даний перелік не є повним. Виконання зазначених робіт залежить від
погодних умов, пори року та потреби.
У кожному окремому випадку направлення на оплачувані суспільно-корисні
роботи для осіб,яким відповідно до рішення суду призначено суспільно
корисні роботи на території Макарівської сільської ради, питання щодо
об’єму, перелік робіт та місця відпрацювання буде розглядатись
індивідуально.
Сільський голова
Погоджено:
Начальник відділу Мукачівського
міськрайонного відділу з питань пробації
західного міжрегіонального управління
з питань виконання кримінальних покарань
та пробації майор внутрішньої
служби
_______________ Бабинець Б.М.

М.Геревич.

МАКАРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Двадцять перша позачергова сесія сьомого скликання
РІШЕННЯ
від 19 вересня 2018 року

с.Макарьово

№ 344

Про затвердження розпоряджень,
виданих сільським головою в
міжсесійний період.
Керуючись ст. 26 Закону України „ Про місцеве самоврядування в
Україні” сесія Макарівської сільської ради в и р і ш и л а :
1. Затвердити розпорядження сільського голови, виданих у міжсесійний
період:
№26 від 20 серпня 2018 року «Про преміювання працівників апарату
сільської ради».
№27 від 13 вересня 2018 року «Про надання додаткової відпустки»
№28 від 14 вересня 2018 року «Про скликання позачергової 21 сесії 7
скликання».

Сільський голова

М.Геревич.

МАКАРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Двадцять перша позачергова сесія сьомого скликання
РІШЕННЯ
від 19 вересня 2018 року

с.Макарьово

№345

Про затвердження технічної документації із
землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
та передачу даної земельної ділянки у власність.
Розглянувши заяву гр. Комар Любов Іванівни мешканки
м. Мукачево,
вул. Панаса Мирного, 10 та рішення постійної депутатської комісії з
питань планування місцевого бюджету, фінансів, соціально-економічного
та культурного розвитку села,земельної реформи та охорони навколишнього
середовище,керуючись ст.ст.12,79-1,118,121,125,126 Земельного кодексу
України,ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,ст.25
Закону України «Про землеустрій»,ст.21 Закону України «Про державний
земельний кадастр»,Закону України «Про державну реєстрацію речових прав
на нерухоме майно та їх обтяжень»,сесія Макарівської сільської ради
вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості),пл.0,2500 га для
будівництва та обслуговування житлового будинку,господарських будівель і
споруд(присадибна ділянка) кадастровий номер 2122785400:10:101:0072
гр. Комар Любов Іванівні в с.Макарьово,вул. І.Франка,80
2.Передати гр. Комар Любов Іванівні мешканці м. Мукачево, вул.
Панаса Мирного, 10 безплатно у власність земельну ділянку пл.0, 2500 га
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд в с.Макарьово,вул. І.Франка,80 (кадастровий номер
2122785400:10:101:0072)
3. Гр. Комар Любов Іванівні зареєструвати речове право на земельну
ділянку у встановленому законодавством порядку та виконувати обов’язки
власника земельної ділянки відповідно до вимог ст.91 Земельного кодексу
України.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної
депутатської комісії з питань планування місцевого бюджету, фінансів,
соціально-економічного та культурного розвитку села, земельної реформи та
охорони навколишнього середовища .

Сільський голова

М.Геревич.

МАКАРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Двадцять перша позачергова сесія сьомого скликання
РІШЕННЯ
від 19 вересня 2018 року

с.Макарьово

№ 346

Про затвердження технічної документації із
землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
та передачу даної земельної ділянки у власність.
Розглянувши заяву гр. Печора Надії Іванівни мешканки
с.
Макарьово, вул. Духновича, 90 та рішення постійної депутатської комісії
з питань планування місцевого бюджету, фінансів, соціально-економічного
та культурного розвитку села,земельної реформи та охорони навколишнього
середовище,керуючись ст.ст.12,79-1,118,121,125,126 Земельного кодексу
України,ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,ст.25
Закону України «Про землеустрій»,ст.21 Закону України «Про державний
земельний кадастр»,Закону України «Про державну реєстрацію речових прав
на нерухоме майно та їх обтяжень»,сесія Макарівської сільської ради
вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою, щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості),пл.0,1288 га для
будівництва та обслуговування житлового будинку,господарських будівель і
споруд(присадибна ділянка) гр. Печора Надії Іванівні в с.Макарьово,вул.
Духновича,90
2.Передати гр. Печора Надії Іванівні мешканці с.Макарьово,вул.
Духновича,90 безплатно у власність земельну ділянку пл.0, 1288 га для
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд(присадибна ділянка) в с.Макарьово,вул. Духновича,90
3. Гр. Печора Надії Іванівні зареєструвати речове право на земельну
ділянку у встановленому законодавством порядку та виконувати обов’язки
власника земельної ділянки відповідно до вимог ст.91 Земельного кодексу
України.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної
депутатської комісії з питань планування місцевого бюджету, фінансів,
соціально-економічного та культурного розвитку села, земельної реформи та
охорони навколишнього середовища .

Сільський голова

М.Геревич.

МАКАРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Двадцять перша позачергова сесія сьомого скликання
РІШЕННЯ
від 19 вересня 2018 року

с.Макарьово

№ 347

Про затвердження технічної документації із
землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
та передачу даної земельної ділянки у власність.
Розглянувши заяву гр. Лазар Ірини Михайлівни мешканки
с.
Макарьово, вул. І.Франка, 108 та рішення постійної депутатської комісії з
питань планування місцевого бюджету, фінансів, соціально-економічного
та культурного розвитку села,земельної реформи та охорони навколишнього
середовище,керуючись ст.ст.12,79-1,118,121,125,126 Земельного кодексу
України,ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,ст.25
Закону України «Про землеустрій»,ст.21 Закону України «Про державний
земельний кадастр»,Закону України «Про державну реєстрацію речових прав
на нерухоме майно та їх обтяжень»,сесія Макарівської сільської ради
вирішила:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), пл.0,2500 га
для будівництва та обслуговування житлового будинку,господарських
будівель і споруд(присадибна ділянка) гр. Лазар Ірині Михайлівні в с.
Макарьово, вул. І.Франка,108
2.Передати гр. Лазар Ірині Михайлівні мешканці с.Макарьово,вул.
І.Франка,108 безплатно у власність земельну ділянку пл.0, 2500 га для
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд(присадибна ділянка) в с.Макарьово І.Франка,108
3. Гр. Лазар Ірині Михайлівні зареєструвати речове право на земельну
ділянку у встановленому законодавством порядку та виконувати обов’язки
власника земельної ділянки відповідно до вимог ст.91 Земельного кодексу
України.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної
депутатської комісії з питань планування місцевого бюджету, фінансів,
соціально-економічного та культурного розвитку села, земельної реформи та
охорони навколишнього середовища .

Сільський голова

М.Геревич.

